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ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
v tomto čísle listů se mimo jiné vydáme za městské hradby, pardón, za
železniční násep, který opevnění pouze připomíná. Najdeme tam další
z možných zdrojů lokálního patriotismu (chcete-li místního vlastenectví).
V průmyslové zóně máme firmu, která dokázala získat stovky milionů na
vědu a výzkum. Doufáme, že vás výlet za technickým pokrokem zaujme.
Pokud ano, dejte vědět, našla by se i další místa, která se mohou blýsknout
úprkem k budoucnosti.
Novinkou v tomto čísle je rubrika veřejné zakázky, ve které budeme informovat o všech větších soutěžích, jejich výsledcích, či změnách. Zákony předepisují zveřejňování na internetu v bruselských formulářích. Myslíme, že
papírová forma je přece jen přístupnější. Dobřanský formulář navíc je snad
o něco méně záhadný než ten z Berlaymontu.
Rádi bychom zavedli i další novinku, rubriku pracovně nazvanou
15 x 100. První číslovka znamená počet zastupitelů v Dobřanech, druhá
pak, kolik slov smí mít jejich odpověď na otázku, kterou položíte vy. Taková
obrácená anketa, ve které se občan ptá činovníků.
Může to být užitečné i zajímavé zároveň, tak se prosím zkuste zeptat.
Časné jaro přeje
Martin Sobotka

INFORMACE PRO OBČANY K PLATBĚ MÍSTNÍHO POPLATKU
ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY A MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSA
V ROCE 2012 NEBUDOU ROZESÍLÁNY SLOŽENKY K PLATBĚ
MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY A MÍSTNÍHO
POPLATKU ZE PSA.
POPLATEK BUDE MOŽNÉ UHRADIT PŘÍMO V POKLADNĚ
MĚSTSKÉHO ÚŘADU NEBO BEZHOTOVOSTNÍ PLATBOU PŘEVODEM NA ÚČTY MĚSTA DOBŘANY A TO:
ÚČET U KB ČÍSLO
ÚČET U ČS ČÍSLO

19-1223361/0100
19-725295379/0800

Sazba poplatku za komunální odpad pro poplatníka činí 400,- Kč pro
rok 2012 (OZV 7/2010).
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2012.
Sazba poplatku ze psa chovaného v rodinném domě činí 200,- Kč,
ze psa chovaného v ostatních obytných domech 800,- Kč.
U držitele psa, který je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek:
ze psa chovaného v rodinném domě 100,- Kč
ze psa chovaného v ostatních obytných domech 200,- Kč
Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50% (OZV
č. 6/2010) - poplatek je splatný nejpozději do 30. 4. 2012.
PRO IDENTIFIKACI PLATBY JE VŽDY NUTNÉ UVÉST:
1) PRO OBČANY PŘI PLATBĚ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD:

variabilní symbol - 13371, specifický s. - rodné číslo poplatníka
2) PRO REKREAČNÍ OBJEKT PŘI PLATBĚ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD:

variabilní symbol - 13372, specifický s. - rodné číslo poplatníka
3) PRO PLATBU MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSA:

	variabilní symbol - 1341, specifický s. - rodné číslo poplatníka
(držitele psa)
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MĚSTO DOBŘANY
Město Dobřany vyhlašuje na základě schváleného
rozpočtu města Dobřany pro rok 2012
„GRANTOVÝ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY“
pro poskytování finančních příspěvků v oblastech využití volného času
dětí a mládeže, sportu a tělovýchovy, kultury a historického dědictví,
turistického ruchu, vzdělávání, environmentální osvěty, výchovy a vzdělávání a ostatních veřejně prospěšných společenských aktivit v roce 2012
Cílem grantového dotačního titulu města Dobřany je obohacení kulturního
a společenského života obyvatel a veřejnosti ve městě Dobřany a jeho místních částí Šlovice a Vodní Újezd formou podpory, budování a propagace
veřejně prospěšných činností jednotlivců, spolků a spolkových organizací
a ostatních subjektů ve městě Dobřany. Zvláštní zřetel je na podporu aktivit
ve prospěch dětí a mládeže. Podpora je soustředěna na podporu projektů
v šesti oblastech: Kultury, sportu a tělovýchovy, cestovního ruchu a turistiky, veřejně prospěšných činností, environmentálního vzdělávání a osvěty
a rovněž na podporu mimoškolního vzdělávání dětí a mládeže a dále matek
s dětmi na či těsně po mateřské dovolené a nezaměstnaných.
Žadateli mohou být občanská sdružení, zájmová sdružení, spolky, spolkové
organizace, jednotliví občané, podnikající fyzické osoby či obchodní společnosti při splnění podmínek grantového dotačního titulu.
Termínem vyhlášení je čtvrtek, 1. března 2012 - od tohoto data je
možné podávat žádosti o dotační titul na předepsaném formuláři spolu
s požadovanými přílohami. Posledním dnem pro podání žádostí je pátek
30. března 2012, (nejdéle do 13:00 hodin). Správně vyplněné žádosti se
všemi přílohami se podávají do podatelny - recepce Městského úřadu
Dobřany, Náměstí T.G.M. 1, přízemí vlevo (kancelář č.2).

Formulář žádosti spolu s pravidly dotačního titulu a ostatními přílohami je
možno získat od 1.března 2012 na internetových stránkách města Dobřany
www.dobrany.cz (sekce Grantový dotační titul na liště vlevo), v podatelně
- recepci Městského úřadu Dobřany, Náměstí T.G.M. 1, přízemí vlevo nebo
u Bc. Jany Milotové, Městský úřad Dobřany, správa dotací (tel: 377195858,
e-mail: milotova@dobrany.cz). Správa dotací (Bc. Jana Milotová) je rovněž
konzultačním místem, schůzku pro konzultaci je nutné telefonicky domluvit
minimálně dva dny předem.
Potenciální žadatelé vyplní či předloží:
•	jednoduchou podepsanou žádost s názvem a popisem akce (projektu)
– předmětu žádosti, rozpočet celé akce včetně údaje, o jakou výši dotace žádají (max. 80% nákladů celé akce, avšak výše dotace musí být
min.3.000,-Kč a maximálně 40.000,-Kč)
•	vyplní identifikační údaje (a podepíší) formuláře čestného prohlášení
o bezdlužnosti vůči městu a státu
•	přiloží kopii dokumentů identifikující žadatele – subjekt či fyzickou osobu, např.zakládací listiny, stanovy apod. (v případě, že žadatel již v minulých letech tyto dokumenty předkládal a ty se nemění, nemusí je znovu
dokládat)
Na realizaci projektu je možno žádat zpětně i za projekt, který byl realizován
před vyhlášením grantového dotačního titulu (projekt realizovaný v kalendářním roce 2012, tedy po 1.1.2012).

Marek Sýkora, starosta města

ZPRÁVY Z RADNICE / SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA
– DALŠÍ VELKÉ ZVÝHODNĚNÍ PRO VLASTNÍKY
OBJEKTŮ V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ!

Město Dobřany vyhlásilo na základě usnesení zastupitelstva města
dne 29. února 2012 FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA DOBŘANY
NA ROK 2012.
Cílem fondu je formou zvýhodněných finančních půjček pro obyvatele
města – vlastníky nemovitostí sloužících k bydlení na území města vylepšit
primárně vzhled a funkčnost nemovitostí sloužících k bydlení v majetku
fyzických, ale i právnických osob na území města Dobřany a obcí Šlovice
a Vodní Újezd.
Půjčku je možno využít např. na:
•	Udržovací práce a stavební úpravy (např. nový nátěr, omítky, zateplení,
výměna oken, výměna vchodových dveří, střešní okna, výměna okapů a ostatních klempířských prvků, hromosvod) fasády a venkovních
otvorů rodinného nebo bytového domu – nově půjčka až 400 tisíc Kč
na jeden rodinný dům a až 1 mil. Kč na jeden bytový dům.
•	Udržovací práce a stavební úpravy střechy (např. výměna krovu, krytiny) bytového nebo rodinného domu - nově půjčka až 400 tisíc Kč.
•	Zřízení malé čistírny odpadních vod (ČOV), kanalizační, vodovodní,
elektrické, plynové přípojky k domu, rodinný dům, bytový dům (ČOV
územně vymezeno pouze pro k.ú. Šlovice u Plzně a Vodní Újezd).
• Zřízení vytápění tepelným čerpadlem pro rodinný dům, bytový dům.
•	Energeticky obnovitelné zdroje - solárně-termické kolektory pro ohřev
TUV a přitápění pro rodinný nebo bytový dům.
•	Zřízení přípojky na centrální zdroj tepla v rámci systému centrálního
zásobování teplem města Dobřany pro bytový nebo rodinný dům.
Obdobně jako v loňském roce je novinkou VÝRAZNÉ ZVÝHODNĚNÍ VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ SLOUŽÍCÍCH PRO BYDLENÍ
V ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY V DOBŘANECH ČI
VLASTNÍKŮ STAVEB, KTERÉ JSOU NEMOVITOU KULTURNÍ
PAMÁTKOU. Jedná se o udržovací práce a stavební úpravy (např.
nový nátěr, omítky, zateplení, výměna oken, výměna vchodových dveří, střešní okna, výměna okapů a ostatních klempířských prvků, hromosvod) fasády a venkovních otvorů rodinného nebo bytového domu,
rekonstrukce či výměna krovu nebo střešní krytiny.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
6. dubna 2012 by oslavil
náš tatínek a dědeček
pan František Tureček
100. výročí narození.
Vzpomíná dcera Alena Zábranová
s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkuji.

Pro tyto vlastníky je úroková sazba pouhá 2% s dobou splácení nově
do šesti let a výše půjčky do 500 tisíc Kč na jeden rodinný dům či do
1 mil. Kč na bytový dům!

Dne 20. března 2012 by se dožil 60 let

Závazná pravidla a formuláře žádostí včetně příloh jsou zveřejněny
na internetových stránkách města Dobřany www.dobrany.cz, nebo si je
v písemné podobě lze vyzvednout v podatelně Městského úřadu Dobřany,
přízemí budovy č.p.1, Náměstí T.G.M., vlevo.

Dne 25. 12. 2011 to byly 4 roky, co zemřel.

Žádosti o půjčky z Fondu rozvoje bydlení se podávají od 1. března
2012 do 31. května 2012 do 15:00 hodin, a to do podatelny Městského
úřadu Dobřany, přízemí budovy č.p. 1, Náměstí T.G.M., vlevo.
O podpoře ve formě půjčky na základě žádosti budou všichni uchazeči
vyrozuměni po schválení Zastupitelstvem města Dobřany v červnu roku
2012, nejpozději do 10. července 2012.
Žádosti doručené po 31. květnu 2012 nebudou zařazeny do procesu hodnocení žádostí. Na poskytnutí podpory ve formě půjčky není právní nárok.
Na přípravě změny pravidel se podílela Stavební komise Rady města
Dobřany a Rada města Dobřany.
Marek Sýkora, starosta města

pan Zdeněk Bláha
z Dobřan.

Za celou rodinu vzpomíná máma.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s mým
manželem Martinem Čechurou na jeho poslední cestě dne 26. 1. 2012.
Věra Čechurová s rodinou                    

OZNÁMENÍ
Zesnulá paní Drahomíra Němečková, nar. 5. září 1935, bytem
F. X. Nohy 964, Dobřany, zemřela 16. února 2012.
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ROZHOVOR
V DOBŘANECH SÍDLÍ ŠPIČKOVÉ VÝZKUMNÉ CENTRUM

Když se řekne COMTES FHT, málokdo z „Dobřaňáků“ ví, co tento
název znamená. Ti informovanější si vybaví jakousi halu, kde se provádějí
nějaké pokusy. Přitom právě na tuto firmu by mohli být místní obyvatelé
právem hrdí. Společnost se pyšní několika oceněními a má smělé plány.
Jaké? To prozradil Dr. Ing. Zbyšek Nový, ředitel této firmy.

V současné době sídlí Comtes v jedné hale, ale jak už proběhlo v médiích, v nejbližší době se hodláte rozrůstat.
Od roku 2011 je realizován Projekt Západočeského materiálově metalurgického centra - ZMMC. Finančně je podpořen Operačním programem
Výzkum a vývoj pro inovace. V rámci projektu bude postavena metalurgická hala a laboratorní budova.
Nové prostory jsou jedna věc, ale jak hodláte rozšiřovat jak personální,
tak pracovní potenciál?
V roce 2014 plánuje centrum zaměstnávat nejméně 65 osob. S celou
řadou českých i zahraničních univerzit proto spolupracujeme nejen při
řešení výzkumných projektů, ale i při výchově a dalším vzdělávání studentů. Zde se nám daří získávat nové vědecké pracovníky. Dělníky a techniky
získáváme inzercí volných míst na našich stránkách.
Na čem konkrétním kromě výstavby nových prostor v současné době
pracujete?

Pane řediteli, můžete laickými slovy přiblížit naší veřejnosti, čím se
Comtes FHT zabývá?
Naše výzkumná organizace se zabývá využitím moderních kovových
materiálů a technologií v průmyslu. Jedná se o oceli i neželezné kovy
a z technologií především o tváření a tepelné zpracování. Provádíme
zkoušky a měření vlastností materiálů. Výsledky pomáhají prodloužit
životnost, dosáhnout vyšší spolehlivosti a snížit náklady na výrobu strojních součástí.
Jaká je vůbec historie výzkumné organizace? Vy jste rozvíjeli společnost až tady v Dobřanech?
Do Dobřan jsme se přestěhovali na podzim v roce 2007. V té době
již měla firma za sebou téměř sedm let činnosti a pracovalo v ní kolem
třiceti zaměstnanců. Naše začátky jsou spojeny s Plzní. První tři roky
jsme působili jako poradenská firma. Požadavky našich zákazníků nás
brzy přiměly přeměnit se na výzkumný ústav s mechanickou zkušebnou
a laboratořemi.
Proč jste se rozhodli přesunout vaše aktivity právě do Dobřan?
Naše budova v Lobzích v roce 2007 již neumožňovala budování potřebných laboratoří a další rozvoj firmy. V Dobřanech byla ke koupi průmyslová hala s kancelářským objektem. Uspořádání v té době plně vyhovovalo našim požadavkům a k rozhodnutí přestěhovat se do Dobřan přispěl
i vstřícný postoj města.
Kolik zaměstnáváte lidí a jaké profese?
V současné době máme 57 zaměstnanců, z toho čtyřicet vysokoškoláků.
Jedná se především o strojní inženýry, elektro inženýry a fyziky. Z dělnických profesí u nás pracují především obráběči kovů a zámečníci, jako
technici lidé se zaměřením na strojírenství a elektrotechniku. Uplatnění
u nás nachází i ženy, nejen v administrativě, ale i ve výzkumu.
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Vyvíjíme nástrojové oceli pro vysoké teploty, titan s nanostrukturou pro
medicínské aplikace nebo oceli a niklové slitiny pro energetická zařízení.
Dále pak nové technologie pro úspory času a energie při tepelném zpracování. Daří se nám zvyšovat spolehlivost a prodlužovat životnost nástrojů
pro kování, lisování nebo střihání.
V minulosti jste získali řadu ocenění. Můžete se pochlubit?
První významné ocenění jsme získali v roce 2008 v soutěži Investor
roku - 3. místo v kategorii Společnost s největším inovačním potenciálem.
V roce 2010 v soutěži Podnikatelský projekt roku - 3. místo v kategorii Inovace za projekt Výroba nanostrukturních materiálů pro medicínské
aplikace a v roce 2011 titul Firma roku Plzeňského kraje.
Jaké má Comtes FHT vize do budoucna?
Od poloviny letošního roku se v Západočeském materiálově metalurgickém centru rozběhnou nové výzkumné aktivity. Okruh uživatelů výsledků
centra se opět významně rozšíří. Naším cílem je, aby naše centrum v Dobřanech vytvořilo nový model spolupráce mezi výrobci a výzkumem a ve
svém oboru se zařadilo mezi evropskou špičku.
Děkuji za rozhovor.		

Miroslav Bukovjan

KULTURA
KNIHY PRO DĚTI

SLOUPEK PLNÝ NOVINEK

TŮMA Tomáš: Poklady světa
Kde všude se nacházejí ukryté poklady, jež po staletí čekají na svého objevitele? Ve zdech starých hradů
a klášterů, hluboko pod zemí, v horských jeskyních,
pod koryty řek i na opuštěných ostrovech. Snad každý
z nás někdy chtěl takový ztracený poklad objevit. Čtení
o tom, kde se skrývají a jak postupovat při jejich hledání, vám přináší tato kniha.

KROLUPPEROVÁ Daniela: Proč mluvíme česky
Proč se některé vesnice jmenují třeba Žabovřesky,
Mrkvojezdy nebo Mokropsy? Co je to nosočistoplena,
prstobřinkoklapka nebo knihovtipník? Jak se z racka
stane ráček? To a spoustu jiných zajímavostí o tom,
jak se mluví a mluvilo u nás i jinde, se dozvíte s Veronikou, Viktorkou a malým carem, který vás vezme na
pohádkový výlet do Země slov.
JONES P. Gareth: Dědictví rodu Trnhoffů
Leontýna a Felix Trnhofovi nejsou jen tak obyčejní
třináctiletí sourozenci. Žijí v obrovském a ponurém
šlechtickém sídle, nechodí do školy a za pár let zdědí
nesmírné bohatství. Od svých vrstevníků se však liší
hlavně neustálou snahou zavraždit jeden druhého!
Rozpleťte spolu s námi ďábelsky zamotaný příběh
plný nástrah, v němž se setkáte se zabijáckými včelami, rozzuřenými medvědy, ale hlavně s děsivým
tajemstvím, které těm dvěma navždy změní život...

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

LILLIAN Too: Feng- Šuej pro život
Nadčasové kouzlo feng-šuej tkví v jedinečné kombinaci
čínské moudrosti a zdravého rozumu.
Základní principy tohoto učení se soustřeďují na mocnou energii proudící kolem nás a jsou stejně důležité pro
moderní společnost, jako byly pro čínský císařský dvůr
před několika tisíci lety. Dozvíte se, jak křišťál může
povzbudit milostný život či jak nejlépe určit, který symbol chrání vaši osobní energii, a kam je umístit, aby měly maximální účinek.

Dobřanská galerie

Městské kulturní a informační středisko Dobřany náměstí T.G. M. 5

Stanislav Šteif
PORTRÉTY

MORRELL David: Na ostří
Cavanaugh a Carl, dva nejlepší kamarádi, na sebe vzájemně míří zbraní. Ale tentokrát už to není jako v dětství
hra s falešnou pistolkou – jejich život dramaticky změnil
směr a jeden druhého musí zabít, aby sám přežil.

FRAGOSOVÁ Margaux: Tygře, Tygře
Nejkontroverznější kniha roku 2011...
Ohromující a nezapomenutelný příběh skutečné Lolity.
Margaux Fragosová dosáhla nepředstavitelného: polidštila pedofila. A právě tím je jeho zločin ještě děsivější.
Margauxin portrét jejich vztahu je šokující, objevný
a nebojácný. Jako příběh oběti je mimořádně poutavý
a jako literární dílo je jednoznačným triumfem.
...Byli jsme přátelé, spřízněné duše a milenci. Bylo mi
sedm let. Jemu padesát jedna. Byly to nejšťastnější dny mého života...

24. února - 6. dubna 2012
Otevřeno: pondělí – pátek 9:00 – 12:15 a 13:00 – 16:00
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KULTURA
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

EXPEDIČNÍ KAMERA
Filmový festival o dobrodružství, divoké přírodě,
extrémních zážitcích i sportech.

16. března 2012 / 17:00 - 22:00
Hlavní program:

LIFE CYCLES

Dokonalý bikerský film.

MAZUNGU
Skutečný expediční film o sólo prvosjezdu řeky Kongo.

PAM
Lezení na 1500 m vysoké stěně v Grónsku.

V KŮŽI VLKA PO STOPÁCH DŽINGISCHÁNA
Na koni z Mongolska přes Střední Asii do Evropy.

NEJDELŠÍ CESTA
Kolik kilometrů se dá pěšky ujít v Číně?

ODKUD NENÍ NÁVRATU
Ne všechny expediční filmy musí skončit dobře.
+ bonusové filmy

www.expedicnikamera.cz
Vstupné: 70 Kč

Stejně jako každý rok i letos – 22. ledna 2012 – pořádala Pionýrská
skupina v Dobřanech ve spolupráci s MěKS Dětský maškarní karneval
s finanční podporou města. Sál
Kulturního domu na Psychiatrické léčebně byl plný - napočítali jsme přes 100 masek
v doprovodu rodičů nebo prarodičů. Porota to tedy při hodnocení soutěže o nej...masku opět
neměla vůbec lehké, protože
tolik hezkých a originálních
masek už se dlouho nesešlo, ať
už to byl Ind, berušky, potápěč, kočičky, čarodějnice, piráti, princezny, vodníci nebo další postavičky z českých i zahraničních pohádek. Ty masky, které se líbily nejvíc, pak získaly odměnu. K tanci a poslechu hrálo Duo Charvis, v bufetu bylo připraveno
plno „dobrůtek“ pro děti i rodiče, a tak se všichni dobře bavili.
Na řadu přišly i oblíbené soutěže ve zpěvu či recitaci a na
„prknech co znamenají svět“
se vystřídalo plno zájemců, na
některé se ani nedostalo. Ke
slovu přišla i soutěž taneční
a při slosování dětských vstupenek si řada masek odnášela navíc ještě malou pozornost. Největší ohlas
měl ale tanec na pódiu, kde se tančilo za velké podpory p. Charváta. Do
tance se tentokrát zapojilo i více rodičů – zejména tatínků, a tak se domů
nikomu moc nechtělo.
Na závěr patří naše poděkování nejen pracovnicím MěKS, které pomohly
spolu s radnicí při zajištění této akce, Duu Charvis, obsluze v bufetu, ale i
členům skupiny, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli.
Libuše Nejedlá

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pionýrská skupina v Dobřanech připravuje na 6. - 10. srpna 2012 denně
od 8:00 do 16:00 hodin příměstský tábor ve své klubovně v kasárnách.
Program: vycházky do přírody, výlety, soutěže, nové výtvarné techniky
Přihlášky do 15. 3. 2012 na tel. č. 603 112 996, nebo písemně na adrese
Libuše Nejedlá, Smrková 26, Plzeň, email: libuse.nejedla@seznam.cz.
Další informace o nás na www.dobrany.pionyr.cz.

Pionýrská skupina DOBŘANY - „DELFÍNI“ pořádá

13. ročník Letního dětského tábora
na téma

„Kovbojové“

v termínu 30. 6. - 13. 7. 2012 v Újezdě u Plánice,
ubytování pevná budova a stany, cena 2 900 Kč.
Náplň: sport, hry a další
Informace a přihlášky na tel. č. 603 112 996
nebo na e-mailu libuse.nejedla@seznam.cz
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
PŘEDSTAVUJEME KANDIDÁTY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení čtenáři a především rodiče žáků základní školy,
letos na jaře skončí tříleté funkční období školské rady Základní školy Dobřany. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem jejím členům, a to
paní Dagmar Terelmešové, Mgr. Evě Fekerlová, Bc. Janě Pickové a pánům
Michalu Šaškovi a Pavlu Brejchovi, že pod vedením předsedkyně rady
paní Mgr. Miroslavy Palkoskové beze zbytku naplnili zákonné poslání
rady a iniciovali řadu prospěšných aktivit ke zkvalitnění chodu školy, Vaší
spokojenosti i užitku Vašich dětí.
V tento čas máme za sebou jmenování zástupců zřizovatele školy, jimiž
se opět stali paní Dagmar Terelmešová a pan Michal Šašek. 23. ledna se
konaly volby z řad pedagogických pracovníků školy a za členy rady byly
opakovaně potvrzeny paní učitelky Mgr. Eva Fekerlová a Mgr. Miroslava Palkosková. Za zákonné zástupce žáků se na výzvu školy přihlásili
tři kandidáti, opět pan Pavel Brejcha a nově paní Jaroslava Umnerová
a PhDr. Radka Felzmannová. Svým hlasem je rodiče našich žáků mohou
do funkce potvrdit při třídních schůzkách 25. 4. 2012 od 15 do 17 hodin
v budově 1. stupně a 26. 4. 2012 ve stejný čas v budově 2. stupně.
Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy

Rodiče se často potýkají s otázkou, zda je jejich dítě skutečně připraveno
na tak radikální změnu v jeho životě, přijmout novou roli žáka a zvládnout
všechny požadavky prvního ročníku. Proto i letos byla při zápisu přítomna
psycholožka Mgr. Jitka Maráková, která rodičům pomohla dát odpověď na
tuto otázku.
Mně nezbývá nic jiného, než popřát všem školáčkům šťastný vstup do
nové etapy života. V září se na všechny moc těšíme.
Za ZŠ Dobřany
Terezie Šrédlová, učitelka

Noví kandidáti do školské rady ZŠ Dobřany (z řad rodičů žáků)
na období 2012 – 2015:

Pavel Brejcha

Jaroslava Umnerová

PhDr. Radka Felzmannová

Dne 21. 3. 2012 od 14:30 do 17:00 hodin se koná

ZÁPIS DĚTÍ
do Mateřské školy Dobřany, Stromořadí 922
na školní rok 2012/2013 v budově školy.
Přineste rodný list dítěte.
Jitka Königsmarková, ředitelka školy

POPRVÉ VE ŠKOLE ANEB ZÁPIS DO ZŠ

Dne 9. 2. 2012 se od 1500 do 1800 otevřely dveře naší Základní školy pro
nastávající prvňáčky a jejich rodiče. Konal se totiž zápis do prvního ročníku. U dveří je vítali žáci pátých ročníků převlečení za pohádkové postavy.
Tito žáci měli za úkol nejen děti rozveselit, ale i nasměrovat je k jedné ze
šesti tříd, kde zápis probíhal. Děti paním učitelkám ukázaly vše, co se již
mohly naučit. Zazpívaly nebo zarecitovaly, předvedly, jak umí pojmenovat
barvy a tvary, nakreslily blízkého člověka a také ukázaly, jak jsou pohybově zdatné. Někdy však tréma a nervozita nedovolily, aby své vědomosti
a dovednosti mohly předvést, jak by si přály. Nicméně ještě než třídu opustily, odnesly si domů památku na tento významný den - tašku s dárky a také
výrobek od starších žáků.

DNE 21. 3. 2012 SE KONÁ
OD 09:00 DO 14:00 HOD.

ZÁPIS DĚTÍ
A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE LOUDŮ 850
! ! ! Vezměte s sebou rodný list dítěte ! ! !
Přijďte se sami přesvědčit, že se u nás bude
vašim dětem líbit!
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Filip Bandžak
Základní umělecká škola
J. S. Bacha v Dobřanech
Vás srdečně zve

ve středu 28. března 2012
v 1800 hodin
do koncertního sálu na

Pěvecký recitál
Irina Roměnská
- klavírní spolupráce

RYBÁŘI

Ačkoliv v lednu téměř nemrzlo a hladina řeky zůstávala volná, začátek
letošního roku se z rybářského pohledu moc nevydařil. Několikrát jsem
zkoušel štěstí. Pokaždé jsem sice něco chytil, jednou dokonce 7 kaprů
během 2 hodin, ale jednalo se o menší nebo sotva mírové ryby. A tak putovaly zpět do řeky. Od častějších vycházek odrazoval silný vítr, který foukal
snad každý den. Opíral se do prutů a vlasců, čeřil vlnky, a tak jen těžko šlo
rozeznat jemné a opatrné zimní záběry. V únoru pak udeřily mrazy, řeka
zamrzla a bylo po chytání.
Teď s přicházejícím jarem bude sluníčko přibývat na síle a lákat nás zase
k vodě. Je třeba připomenout, že dnem 16. 3. začíná hájení některých druhů
ryb. Je to jelec tloušť, jelec jesen, podoustev říční, parma obecná. Dále pak
parma východní, jeseter a ostroretka stěhovavá, ale tyto druhy se v našem
revíru nevyskytují. Od 1. ledna jsou již hájeni dravci – štika, candát, bolen
a sumec. Do 15. března je hájen mník, ale toho jsem již několik let neulovil.
Dne 17. 2. pořádala naše MO tradiční rybářský bál. Letos byla nižší účast
– asi další projev krize. Ale kdo přišel, nelitoval. Kapela Orient hrála pěkně,
a protože jsme nedali stoly pod jeviště, bylo více místa pro tanec. A samozřejmě o půlnoci se konalo vylosování výher, které věnovali naši sponzoři.
Těm touto cestou srdečně děkujeme. Hlavní ceny byly tradičně sele domácí
a divočák, dále kapři a mnoho dalších cen.
Při naší MO pracuje pod vedením p. Zdeňka Skaly dětský rybářský
kroužek. Termíny schůzek pro 1. pololetí 2012: 13. a 20. 3., 3. a 17. 4., 15.
5., 5. a 19. 6. – vždy v úterý od 17:00 hodin. V zimě se kroužek scházel
v klubovně, probírala se rybolovná technika a řády. Na jaře pak plánujeme
i vycházky s udicemi k řece.
V sobotu 31. 3. 2012 se koná od 14:00 hodin v KD PL Dobřany výroční
členská schůze, na kterou zveme všechny naše členy.
Vladislav Šefl
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Foto z okresního kola v oboru sólový a komorní zpěv- zleva - Š. Vyletová,
J. Šístková,T. Vojvodíková, L. Palkoska, M. Tichotová, A. Palkosková, pí uč.
K. Vlahačová - Kartáková, E. Švajcrová, T. Zajíčková, T. Duchek

6. února 2012 se konalo v koncertním sále ZUŠ J.S.Bacha Dobřany okresní
kolo ve hře na dechové dřevěné a žesťové nástroje. Do dobřanské hudební
školy se sjeli žáci z Přeštic, Stoda, Blovic a Nepomuka. Na snímku Erika
Hessová - zobcová flétna, p. řed. Jan Vozár - klavír.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
DRŽE PALCE NAŠIM ÚČASTNÍKŮM V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE
Umístění žáků ZUŠ J.S.Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
v okresním kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(Dobřany - zobcová a příčná flétna, klarinet, Přeštice - sólový a komorní zpěv)

zobcová flétna

sólový zpěv

Markéta Regentová

pí uč. J. Faltýnová

1. místo s postupem

Erika Hessová

pí uč. J. Faltýnová

1. místo s postupem

Veronika Dvořáková

pí uč. J. Faltýnová

1. místo s postupem

Šárka Kučerová

pí uč. M. Vozárová

1. místo s postupem

Marie Kordíková

pí uč. M. Vozárová

1. místo s postupem

Klára Uhlíková

pí uč. M. Vozárová

1. místo

Eva Švajcrová

pí uč. K. Vlahačová
-Kartáková

1. místo s postupem

Tomáš Duchek

pí uč. K. Vlahačová
-Kartáková

1. místo s postupem

Štěpánka Vyletová

pí uč. K. Vlahačová
-Kartáková

1. místo s postupem

Filip Brada

pí uč. K. Vlahačová
-Kartáková

1. místo s postupem

Jana Šístková

pí uč. K. Vlahačová
-Kartáková

1. místo s postupem

Lukáš Palkoska

pí uč. K. Vlahačová
-Kartáková

1. místo s postupem

Andrea Hošková

pí uč. E. Šustrová

1. místo

Martina Hrádková

pí uč. J. Faltýnová

1. místo

Barbora Veselková

p. uč. J. Karenovič

2. místo

Tereza Zajíčková

pí uč. K. Vlahačová
-Kartáková

1. místo

Kristýna Peroutková

p. uč. J. Karenovič

2. místo

Tereza Vojvodíková

pí uč. K. Vlahačová
-Kartáková

1. místo

Blanka Kidalová

p. uč. J. Karenovič

2. místo

Štěpánka Kopejtková

pí uč. J. Faltýnová

2. místo

Kristýna Vápeníková

pí uč. E. Šustrová

3. místo

KULTURNÍ AKCE ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY

7. března 2012 / 17:00 / sál ZUŠ
Žákovský koncert

10. - 11. března 2012 / ZUŠ B. Smetany Lobzy - Plzeň
Krajské kolo ve hře na dechové dřevěné nástroje

příčná flétna
Marie Kordíková

pí uč. M. Vozárová

1. místo s postupem

Šárka Kučerová

pí uč. M. Vozárová

1. místo s postupem

Markéta Tichotová

pí uč. E. Šustrová

1. místo s postupem

Veronika Dvořáková

pí uč. M. Vozárová

1. místo

p uč. K. Křemenák

1. místo s postupem

24. března 2012 / ZUŠ B. Smetany Lobzy - Plzeň
Plzeňský akordeon - soutěž

Štěpánka Vyletová
Filip Brada

pí uč. K. Vlahačová
-Kartáková

1. místo s postupem

25. března 2012 / 15:00 / Dům seniorů ve Kdyni
Velká dětská lidová muzika VOZEMBACH,
pěvecký a taneční kroužek DOBŘANSKÉ BÁBINKY

Markéta Tichotová
Alena Palkosková
Lukáš Palkoska

pí uč. K. Vlahačová
-Kartáková

1. místo s postupem

klarinet
Klára Sobotková
komorní zpěv

12. března 2012 / 15:00 / kino Mže Tachov
Oblastní kolo tanečního oboru
14. března 2012 / 18:00 / sál ZUŠ
Koncert posluchačů plzeňské Konzervatoře ve hře na zobcovou
flétnu ze třídy prof. J. Brané
17. - 18. března 2012 / ZUŠ B. Smetany Lobzy - Plzeň
Krajské kolo v sólovém a komorním zpěvu

31. března 2012 / Plzeň - Doubravka
Krajské kolo - hra na lidové nástroje, komorní a souborová hra
lidových nástrojů
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
BADATELSKÝ DEN NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Týmy žáků z nejvyšších ročníků II. stupně se pod vedením vyučujících
přírodovědných předmětů pečlivě připravovaly na lednový badatelský
den s tématem Voda pro 4. třídy v rámci projektu Partnerství Comenius Regio. Dvouletý projekt je podpořen z grantu Národní agentury pro
evropské programy a realizován Městem Dobřany ve spolupráci s naší
Základní školou, Střediskem ekologické výchovy Ametyst a německými
partnery z Bad Salzuflen.
Starší žáci při badatelském
dnu vystupovali v roli tzv.
mentorů. Předávali své znalosti a dovednosti a pomáhali
s pokusy na jednotlivých stanovištích mladším spolužákům.
Od října se starší žáci na roli
mentorů připravovali výběrem
pokusů, praktickým nácvikem
a vysvětlením jejich podstaty.
S pracovním listem
Žáci biologických praktik nejprve navštívili v Západočeském muzeu v Plzni výstavu Co oko nevidí – svět pod mikroskopem, kde
se seznámili s historií mikroskopování a prohlédli si různé mikroskopy.
Vyzkoušeli si mikroskopování na „dokonalejších“ mikroskopech v doprovodném programu Dotkni se mikrosvěta pod vedením studentů ZČU.
Po zakoupení dvou binokulárních mikroskopů a
digitálního mikroskopu Pasco z grantových prostředků
se žáci biologických praktik
učili zacházet s novými mikroskopy, aby získané dovednosti z mikroskopování mohli
předat mladším spolužákům.
Součástí příprav na vlastní
badatelský den bylo prakticFyzikální pokus s vodou
ké cvičení Mikroskop a práce
s ním, kdy žáci biologických praktik učili čtvrťáky o stavbě mikroskopu,
naučili je připravit si mikroskopický preparát, seznámili je s pomůckami pro mikroskopování, pomohli jim při zaostřování, aby viděli to, co
se mikroskopem vidět dá, a uměli pozorovaný preparát zakreslit. Žáci
matematického týmu se naopak vydali za čtvrťáky na I. stupeň, aby se
vzájemně poznali, a k tomu využili hru matematické bingo. Na roli mentorů se připravovali i další žáci – týmy „fyziků“, „chemiků“ a „ekologů“.
Trénovali pokusy, schopnost srozumitelně vysvětlit jejich podstatu, klást
otázky, odpovídat.
Badatelský den se uskutečnil pro 4.B ve čtvrtek 26. 1.
a pro 4.A v pátek 27. 1. Ráno
dorazili čtvrťáci do budovy II.
stupně. Po přivítání jim byla
představena stanoviště, jednotliví mentoři, jejich vyučující
a lektoři SEV Ametyst. Poté
každý čtvrťák dostal pracovní
list pro zaznamenávání výsledZkoumání vodních řas
ků pokusů. Po rozdělení na třía čtyřčlenné skupiny se vystřídali v bádání – zkoumání vody na těchto šesti stanovištích: přírodopisném
(„Mikroorganismy ve vodě“), chemickém („Není voda jako voda aneb
Jaká může být voda“), matematickém („Biotop Kotynka a čísla“), fyzikálním („Voda a fyzika“) a dvou ekologických, připravených ve spoluprá-
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ci se SEV Ametyst („Znečištění vody“ a „Oběh vody“). K bádání jsme
použili místní biotop Kotynka, data o něm na matematickém stanovišti,
vodu z biotopu k měření pH a tvrdosti na chemickém stanovišti a k mikroskopování vodních mikroorganismů na přírodopisném stanovišti.
Po absolvování všech aktivit a pokusů a po zaznamenání výsledků
pozorování do pracovního listu se žáci 4. tříd a jejich mentoři (žáci 7., 8.
a 9. tříd) sešli k závěrečnému vyhodnocení badatelského dne, při kterém
čtvrťáci udělili jednotlivým stanovištím „smajlíky / sluníčka“ podle toho,
jak se jim aktivity na stanovištích líbily. Za své zapojení a úspěšné absolvování projektových aktivit v přírodovědných předmětech si pak odnesli
Osvědčení badatele.
Poděkování za podporu
v organizačních záležitostech
patří řediteli školy. Za pracovní
nasazení při přípravě, organizování a za trpělivost děkuji všem
zapojeným vyučujícím přírodovědných předmětů – mým
kolegyním a kolegům, lektorům ze SEV Ametyst, třídním
učitelkám tříd 4.A a 4.B, panu
Fraňkovi za umožnění náběrů
Měření pH vody z Kotynky
vody z biotopu Kotynka a Bc.
Janě Milotové z Městského úřadu za administrativní podporu.
Děkuji žákům – mentorům za jejich pomoc i připomínky a postřehy,
za odvedenou práci na stanovištích a za jejich hodnocení, ve kterém uváděli, že je práce v roli mentorů bavila, že by rádi v badatelských dnech
pokračovali, znovu se připravovali a zapojili, což je pro nás povzbuzující,
a zároveň nás to zavazuje dát jim další šanci. Tou by měly být v květnu
další badatelské dny, tentokrát pro 5. třídy na téma Hmyz.
A protože nedokážu popsat badatelský den lépe než jeho účastníci –
naši žáci 4. tříd, dovolím si na závěr citovat z jejich slohových prací:
„Ze stanovišť se mi nejvíce líbila práce s mikroskopem. Vodní organismy jsou velice zajímavé a zároveň strašidelné a nadpozemské. Též
mě zaujala vodní sopka, které docílíme inkoustem smíchaným s horkou
vodou v lahvičce, protřepeme a ponoříme pod hladinu studené vody.
Úžasná podívaná! Badatelský
den byl skvělý!!!“ (Michaela
Picková)
„Mně se nejvíce líbila matematika, která se týkala koupaliště Kotynka. Počítali jsme
objem jedné laguny, která je
na koupališti. Starší žáci nám
hodně pomáhali. Na stanovišti
přírodopisu jsme mikroskopovali vodu z rybníka, viděli
Stanoviště fyziky a chemie
jsme tam malé „brouky“, kteří
lezli. Měli na sobě malinkaté černé tečky. Dále jsme šli na chemii. Byla
velice zajímavá. Měřili jsme např. tvrdost vody. Voda nám také pomohla
k závodu šneků, které jsme si nakreslili fixou na proužek filtračního papíru. Těším se na pátou třídu, protože tam půjdeme znovu (na další badatelský den)“. (Adéla Špačková)
„Téma bylo Voda. Já a moje skupina jsme vyrazili jako první. Nejvíce
se mi líbilo na stanovišti matematiky, kde jsme měřili objem nádrže biotopu Kotynka. Paní učitelka Konšalová mě chválila a já měl blažený pocit
z dobře odvedené práce. Pro mě osobně to byl velký zážitek a už se těším
na repete“. (Tomáš Blažek)
Mgr. Alena Boudová
koordinátorka projektu Bádejme spolu

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK

Pranostika: Je-li v březnu bouřka, bude dobrý rok.

Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany
Vás srdečně zve na

Březen má zpravidla několik dnů teplých a pak se zima vracívá. Zahrádkář by měl využít teplých dnů co nejvíce, udělat všechny potřebné práce
a pak teprve odpočívat.

PODVEČER SE ZOBCOVOU FLÉTNOU
ve středu dne 14. března 2012
od 18:00 hodin do koncertního sálu
ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech.
Vystoupí žáci plzeňské Konzervatoře
ze třídy prof. Julie Brané.
ROZMARÝN CHYSTÁ PREMIÉRY

V titulku nejde o překlep, skutečně musíme udělat hned dvě premiéry,
protože na některé role se nám sešli dva herci. A jistě uznáte, že divadlo
není fotbal, tudíž nelze nechat hráče sedět věčně na lavičce.
Pevně věříme, že první premiéra bude
ve čtvrtek 22. 3. a druhá v pátek 23. 3. Do
té doby nás čeká spousta práce. Přejte nám
zlomený vaz, jinak...
Opět pro vás chystáme frašku, tentokrát
o tři čtvrtě století starší a o pár set kilometrů jižnější, hra se odehrává v Paříži
v období secese, kdy už se o pevné morálce spíše jen mluvilo. Volný pád mravů
nabral na rychlosti, což může být směšné
samo o sobě. Zejména tehdy, když autor
své hříšníky trestá sérií neuvěřitelných
náhod a naschválů.
Novinkou je spolupráce Rozmarýnu s občanským sdružením Krásno,
které pro nás zajistí výrobu kulis na nečekaném místě – ve věznici. Cílem
o.s. Krásno je totiž pomoci nápravě odsouzených právě tím, že v nich pěstuje výtvarné schopnosti. Jak se to daří, posuďte z malé ukázky.
Martin Sobotka

POZVÁNKA

Výbor MO ČZS zve všechny své členy a dobřanskou veřejnost na
přednášku

Řez ovocných stromů, roubování a očkování růží
Přednáška se koná 16. března 2012 od 18 hodin v zahrádkářské
klubovně.

ZPRÁVA O KONÁNÍ VÝROČNÍ SCHŮZE

V sobotu 11. února se konala výroční členská schůze Českého zahrádkářského svazu. Přes vysokou nemocnost se jí zúčastnilo 36 členů.
Jednatel organizace ve zprávě výboru vyzdvihl dobrou práci všech členů, a to, že přes nepřízeň jarních mrazů v minulém roce dokázali zahrádkáři vypěstovat na svých zahrádkách uspokojivou úrodu. Předseda revizní
komise potvrdil, že organizace splnila všechny body svého plánu a poděkoval představitelům města Dobřany za jejich péči a finanční podporu.
Po schůzi se konala veřejně přístupná přednáška odborného instruktora
ÚR ČZS na téma Pěstování jahod a novinky v ovocnářství.

-	Skalka je nejkrásnější na jaře. Pravdivější větu nelze napsat. Proto se
jí budeme věnovat v první řadě. Pročistíme ji, okopeme a doplníme
zeminou. Ke konci měsíce můžeme začít s přesazováním.
- Trávník vyhrabeme a provzdušníme, vyčistíme zahradní jezírka.
-	Do rozmrzlé půdy vysazujeme dřeviny. Rašící růže můžeme seřezat.
Dokončíme přihnojování kompostem.
-	Čistíme jahodník a půdu vylepšíme přidáním kompostu a průmyslového hnojiva (Cererit).
-	Do skleníku či pařeniště vyséváme letničky (afrikány, třapatky, karafiáty, hledíky, ostálky, kosmatce, kokardy a další). Zde můžeme pokračovat výsevem letního zelí, růžičkové kapusty, salátu, ředkvičky a jiné
rané zeleniny, která na trhu nebývá včas.
-	Na venkovní záhony sejeme petržel, mrkev, hrách, vysazujeme cibuli
sazečku a jarní česnek.
-	Zazimované balkónové květiny přivykáme na světlo, případně je přesazujeme.
-	Roubujeme peckoviny, a když zelené poupě na jádrovinách začíná červenat, stříkáme proti přezimujícím škůdcům. Vinnou révu stříkáme při
rašení pupenů proti kadeřavosti (roztoč).
- Před květem stříkáme znovu angrešty, podle úvahy též broskvoně.
-	Při suchém jaru zaléváme keře a stromy s malou kořenovou soustavou.
Úspěšné pěstování zeleniny vyžaduje také její střídání na záhonech, abychom se tak bránili zamoření škůdci a nemocemi. Také po vyhnojení záhonů je potřeba dbát na to, aby jednotlivé druhy byly za sebou řazeny podle
náročnosti na výživu.
1. trať: zelí, kapusta, květák, rajče, paprika, pór, celer
2. trať: brokolice, kadeřávek, kedluben, mrkev, petržel, cibule, česnek
3. trať: hrách, fazol, bob, listová zelenina
V březnu prožíváme velkou radost z přicházejícího jara. Vy dospělí, věnujte svým dětem či vnoučatům malý kousek své zahrádky, ať i oni
mohou poznat hřejivý pocit úspěchu. A našim zahrádkářkám bychom chtěli
říci: „Učte své dcery pěstovat a milovat květiny.“
Mnoho radosti a úspěchů přeje

Český zahrádkářský svaz
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TÉMA MĚSÍCE
PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA USNADNÍ DĚTEM PŘECHOD Z MATEŘSKÉ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU

Základní škola Dobřany otevřela ve školním roce 2011/12 se souhlasem
Krajského úřadu Plzeňského kraje poprvé 2 přípravné třídy, které jsou přednostně určeny dětem s odkladem školní docházky. Kapacita jedné třídy je
7 - 15 dětí a je možno ji doplnit i z tzv. předškoláků a z dětí s dodatečným
odkladem školní docházky.
Posláním těchto tříd je pozvolná příprava dětí na vstup do 1. ročníku.
Podobně jako v mateřské škole jsou vedeny k prohlubování sociálních
dovedností, komunikaci s vrstevníky i dospělými, sebeobsluze a samostatnosti. Herní formou jim předkládáme základy učiva 1. ročníku (bez psaní
a čtení). Výuka je rozdělena do třicetiminutových bloků ve čtyřhodinové
denní dotaci. Žáci mohou navštěvovat ranní i odpolední školní družinu
a mohou se stravovat ve školní jídelně dle přání rodičů. Docházka do přípravné třídy je zdarma, školní družina a jídelna jsou zpoplatněny.

přibyli další 2 žáci. Rozvrh hodin je shodný s rozvrhem 1. ročníku. Výukové bloky jsou zaměřeny především na rozvoj jemné i hrubé motoriky
a správného úchopu psacího náčiní, žáci se seznamují s geometrickými tvary, s čísly 0 – 10, předáváme jim základní poznatky z našeho světa. Každý
žák má svůj notýsek, do kterého průběžně zapisujeme jeho pokroky. Jelikož
je počet žáků na třídu nízký, můžeme se více věnovat každému individuálně
a tím rozvíjet oblasti, ve kterých má žák obtíže. V pololetí i na konci školního roku žák a jeho rodiče obdrží písemné souhrnné slovní hodnocení.

Žáci navštěvují přípravné třídy rádi, spolupráce s rodiči je výborná. Velké
výhody spatřujeme v tom, že žáci si zvyknou na školní prostředí a chod
školy, seznámí se s učitelkami a ostatními žáky.
Hana Pilnáčková a Terezie Šrédlová
učitelky v přípravných třídách
K zařazení do přípravné třídy je pro žáky s rozhodnutím o odkladu školní docházky zapotřebí doporučení pedagogicko - psychologické poradny.
Vzhledem k dlouhým objednacím lhůtám je třeba žádat co nejdříve, nejlépe
současně se žádostí o doporučení odkladu školní docházky. Tzv. předškoláci mohou přípravnou třídu navštěvovat pouze na žádost rodičů do volné
kapacity třídy.

Rada Města Dobřany i letos podpoří rozhodnutí rodičů umístit dítě do
přípravné třídy jednorázovým příspěvkem 2.000 Kč na žáka, přičemž
1.000 Kč obdrží rodiče přímo na nákup školních potřeb, 1.000 Kč na žáka
obdrží škola na učební pomůcky.
Na začátku tohoto školního roku bylo zapsáno 17 žáků, v průběhu roku
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Zkušenosti rodičů:
Přípravná třída nás přesvědčila, že je pro děti velice prospěšná. Žáčci
si pomalu zvykají na povinnou školní docházku, učí se být zodpovědnější a soustředěnější. I náš Samík přípravnou třídu navštěvuje. Do školy se
velice těší a má hodnou paní učitelku Terezii Šrédlovou. Ta má možnost
vzhledem k menšímu počtu žáčků věnovat se každému dítěti individuálněji.
Učí je základy všeho, co jim bude prospěšné v první třídě. Je veliké štěstí,
že máme přípravnou třídu u nás v Dobřanech. Určitě usnadní našim dětem
zahájení povinné školní docházky.
Romana Míková, matka

SPORT
PRVNÍ TŘI LETOŠNÍ SOUTĚŽE SILÁKŮ
PŘINESLY MEDAILOVÉ HODY!

„1./2./3. místo získal závodník TJ Dobřany!“ Tato slova byla opakovaně
slyšet při vyhlašování výsledků prvních mistrovských soutěží silových trojbojařů roku 2012. V medailovou žeň se pro Dobřanské proměnilo nejprve
Mistrovství oblasti západu a jihu Čech (bývalý Západočeský a Jihočeský
kraj). Konalo se již tradičně v Sokolově v sobotu 28. ledna. Za oddíl z Dobřan zvedalo co nejtěžší činky ve dřepu, benčpresu a mrtvém tahu celkem
7 závodníků.
Zlaté medaile si ve svých váhových kategoriích odvezli naši borci: Jan
Vachulka ve váze do 105 kg za výkon 735 kg (dřep 260, benčpres 180,
mrtvý tah 295 kg!), Jan Verbič, věkem již veterán, ve váze do 120 kg za
výkon 605 kg (220, 145, 240) a Antonín Coufal, nejlepší sportovec Plzně
- jihu v loňském roce, vyhrál kategorii nad 120 kg výkonem 807,5 kg (300,
240, 267,5). Tonda Coufal vyhrál i absolutně mezi muži bez rozdílu vah
následován Janem Vachulkou, oba z TJ Dobřany.

Tomáš Svoboda. Se zvednutými 150 kg vyhrál jak svoji váhovou kategorii
do 105 kg, tak i celkově mezi všemi dorostenci. Tím si tento mladý dobřanský závodník vysloužil rovněž možnost bojovat na květnovém Mistrovství světa v benčpresu juniorů a dorostu, které letos pořádá Mezinárodní
federace silového trojboje v Plzni! Pokud by se mezi čtenáři těchto řádků
našel podnikatel či majitel firmy, která by se ráda spolupodílela na financování Tomášovy přípravy, nemalou měrou by to Tomášovi pomohlo k dobrému výsledku a skvělé reprezentaci.
Kontakt na předsedu oddílu je silovytrojbojdobrany@seznam.cz.
(PK)

VALENTÝNSKÝ TURNAJ V PÉTANQUE

Hrálo se v sobotu 18. února, a i když velké mrazy již polevily, tak počasí
a hlavně povrch hřišť nebyl zrovna ideální. Na poslední chvíli svou účast
na turnaji zrušili hráči z Klatov. Na hřiště do Džungle se dostavili jen ti, co
tuto hru opravdu milují. Hrálo se ve dvou skupinách bez časového omezení, a tak některé zápasy trvaly i hodinu. Vítězové skupin se utkali o první
a druhé místo, druzí ze skupin pak o místo třetí. Již při bojích ve skupinách
se z hřišť stalo jedno velké bahniště. Výbornou hru ve skupině předvedli
manželé Štulcovi, kteří vše vyhráli.
Druhá skupina byla však velmi vyrovnaná a o postupujících rozhodlo až
celkové skóre. V boji o první místo a radost z čokoládového srdce měla Viktorka Khásová se svým tatínkem Vláďou Khásem. Druzí skončili Miluška
a Pavel Štulcovi. V boji o třetí místo zvítězili Josef Harant s Ivanou Korandovou nad manžely Dubanovými. Na turnaj se přišlo podívat i několik diváků. Další turnaj je naplánovaný na 1. května.
Zdeněk Duban

Jan Vachulka zvedá 295 kg v mrtvém tahu (Mistrovství Z+J Čech)
Bronzovou pozici ve váze do 74 kg obsadil věkem ještě junior Václav
Weinfurt (výkon 525 kg – 185, 140, 200), který získal medaili ze stejného
kovu také absolutně mezi všemi soutěžícími juniory. Mezi všemi dorostenci, kteří se závodů účastnili, vyhrál dobřanský Tomáš Svoboda (výkon
585 kg – 215, 150, 220), za kterým skončil Lukáš Petrůj (450 kg – 155, 95,
200), také závodící za TJ Dobřany. Mezi muži do 94 kg vybojoval 5. místo
s pohmožděným kolenem zvedající Roman Urban (525 kg – 175, 140, 210),
kterému unikla „bramborová placka“ až posledním nezdařeným pokusem.
Suma sumárum byl dobřanský oddíl nejúspěšnějším z 12 oddílů, které
vyslaly na oblastní mistrovství dohromady 37 mužů a 3 ženy. To se v novodobé historii našeho oddílu dosud nikdy nepodařilo! Všichni naši siláci se
díky svým výkonům nominovali na vyšší, národní a republikové soutěže,
konané v březnu.
O týden později, tj. 4. února, se v Praze - Řepech konalo Mistrovství
Čech v benčpresu. Benčpres (tlak činky v lehu na lavici) je druhou, a pro
mnohé siláky nejoblíbenější disciplínou silového trojboje, ale konají se soutěže i jen v této jediné disciplíně. Někteří silní muži a silné ženy se vyloženě
na tuto disciplínu specializují. To ale neplatí pro již jmenovaného Antonína Coufala. Dobřanský trojbojař se mírně v „benči“ zlepšil a výkonem
242,5 kg zaujal druhou příčku v nejtěžší váze nad 120 kg. V absolutním
pořadí (tj. po přepočtu na tělesnou váhu) se Tonda také neztratil a mezi
33 muži a 13 ženami skončil na 6. příčce.
O další dva týdny nato, v sobotu 18. února, proběhlo v téměř 400 km
vzdálených Želechovicích u Zlína Mistrovství ČR v benčpresu juniorů
a dorostu. Naším želízkem v ohni, které se zakalilo zlatem, byl dorostenec
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SPORT
HOKEJBALOVÝ ODDÍL TJ SNACK DOBŘANY - NÁBOR ŽÁKŮ

Vážení rodiče a sportovní přátelé,
dovolujeme si touto cestou pozvat Vašeho syna i dceru na hokejbalový
trénink v klubu TJ Snack Dobřany. Přiveďte své děti mezi nové kamarády a
dopřejte jim smysluplné trávení volného času v duchu sportovního zápolení
a fair play!

KDY?	Tréninky žákovských mužstev jsou zpravidla každé úterý a čtvrtek od 16:00 hod.
KDE? V areálu hokejbalového hřiště v Dobřanech pod nádražím.
KDO?	Velice rádi přivítáme pro kategorie mladších a starších žáků
všechny chlapce narozené v letech 1998 - 2001 (dívky mohou být
i o 2 roky starší), do přípravky i ročníky mladší. Můžete se všichni přijít jen nezávazně podívat, vyzkoušet si a nebo se jen zeptat
na vše, co Vás bude zajímat!!! Rádi Vám budeme k dispozici.

Kvalifikovaní a zkušení trenéři
O mládež se stejně jako o dospělé stará tým kvalifikovaných a zkušených trenérů. Tréninkový program zaručuje dětem všestrannou sportovní přípravu. Hráči
mají možnost změřit své síly a dovednosti se svými vrstevníky z celé ČR.
Finanční „nenáročnost“
Všeobecný názor, že hokejbal je pro rodiče příliš drahá záležitost, není
zcela na místě. Začínajícího mladého hráče lze vybavit vším potřebným
v řádu stokorun! Pro začátek není nutná kompletní, a už vůbec ne nová,
nebo dokonce špičková výstroj. Se vším vám v začátku ochotně poradí trenéři. Klub, město a sponzoři se významnou měrou podílejí na financování
nákladů spojených s provozováním tohoto sportu. Rodiče v současné době
platí pouze klubový příspěvek ve výši 1000,- Kč /rok a i od toho máme v
plánu do budoucna ustoupit.

TJ Snack Dobřany – oddíl hokejbalu
•	umožňuje všem svým členům účast v tréninkových programech pro
všechny věkové kategorie (přípravka, mladší žáci, starší žáci, mladší
dorost, muži)
• poskytuje vynikající zázemí
• zajišťuje kvalitní trenéry
Nejvyšší soutěž v regionu
V Dobřanech a okolí nenajdete kolektivní sport, který nabízí možnost
všem kategoriím hrát vyšší republikovou soutěž. Tato skutečnost je jasným
důkazem kvalitní práce jak vedení klubu, tak jeho trenérů. Klub TJ Snack
Dobřany se může pyšnit 1. místem v 1.ČNHbL v kategorii mužů, čtyřletou
účastí v extralize dospělých, dvěma mistrovskými tituly v kategorii dorostu,
2. místem na MČR mladších žáků, 3. místem na MČR starších žáků, účastí
v extralize mladšího dorostu, pravidelnými nejvyššími umístěními v regionálních soutěžích ve všech mládežnických kategoriích a mnoha dalšími
kolektivními a individuálními oceněními. Hráči tohoto klubu nastupují pravidelně ve většině reprezentačních výběrů České republiky.

Kontakty a informace
TJ Snack Dobřany
ul. Sportovců – areál pod nádražím
tel: 724 055 233 – Petr Chvojka, předseda oddílu
snackdobrany@seznam.cz
Zároveň si oddíl hokejbalu dovoluje pozvat všechny svoje příznivce na
jarní mistrovská klání na našem domácím hřišti. Přijďte podpořit dobřanské
ŠNEKY!!!

Zázemí na nejvyšší úrovni!
Hokejbalový oddíl TJ Snack Dobřany právě dokončil za pomoci města
Dobřany a firem Bögl & Krýsl a HOFMANN CZECH pokládku nového plastového sportovního povrchu, který ani v nejhorších povětrnostních
podmínkách neklouže a pro všechny sportovní aktivity je velice bezpečný.
Oproti původnímu asfaltu je šetrný pro klouby a ostatní části těla a díky celkovému odpružení rovněž předchází riziku možných úrazů. Osvětlení hrací
plochy, které je hojně využíváno, patří mezi nejmodernější v celé republice.
Rovněž zázemí oddílu v přilehlé sportovní hale patří mezi nejlepší ve městě
a okolí. Dopřejte svým dětem atraktivní volnočasové aktivity v kolektivu
kamarádů, navíc v krásném a bezpečném prostředí!
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ROZPIS JARNÍCH DOMÁCÍCH UTKÁNÍ ZÁKLADNÍ ČÁSTI
MŽ
10. 3. 10:00 TJ Snack Dobřany TJ Plzeň - Litice
SŽ
10. 3. 12:00 TJ Snack Dobřany TJ Plzeň - Litice
Muži 11. 3. 16:00 TJ Snack Dobřany HBC Pento Most B
SŽ
17. 3. 11:00 TJ Snack Dobřany HBC Zliv
MŽ
17. 3. 13:00 TJ Snack Dobřany HC ŠD Písek
Muži 18. 3. 16:00 TJ Snack Dobřany HBC ALPIQ Kladno B
MD 24. 3. 15:00 TJ Snack Dobřany HBC Pento Most
Muži 24. 3. 18:00 TJ Snack Dobřany SK Suchdol nad Lužnicí
MD
25. 3. 11:00 TJ Snack Dobřany Elba DDM Ústí nad Labem
Muži 25. 3. 14:00 TJ Snack Dobřany HBC Hostivař
MD 31. 3. 16:00 TJ Snack Dobřany HBC Plzeň
MŽ
1. 4. 10:30 TJ Snack Dobřany SK Pedagog Č. Budějovice
SŽ
1. 4. 12:00 TJ Snack Dobřany SK Pedagog Č. Budějovice
Muži 1. 4. 14:00 TJ Snack Dobřany TJ Tatran Třemošná
MŽ
14. 4. 11:00 TJ Snack Dobřany TJ Blatná Datels
SŽ
14. 4. 13:00 TJ Snack Dobřany TJ Blatná Datels
MŽ
21. 4. 10:30 TJ Snack Dobřany TJ ZKZ Horní Bříza
SŽ
21. 4. 12:30 TJ Snack Dobřany HBC Mystery Plzeň
Petr Chvojka, předseda oddílu hokejbalu

TIPY NA VÝLET
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
10. března 2012
HORNOBŘÍZSKÝ PUCHÝŘ
Akci pořádá KČT TJ Tatran Třemošná na trasách
5 – 50 km. Start: Masarykova základní škola v Horní Bříze od 7,00 hod., cíl tamtéž. Odjedeme vlakem
z Dobřan do Horní Břízy v 7,28 hod. /z Plzně v 8,17/.
13. března 2012
PŘES KRKAVEC A RADČICE DO PLZNĚ
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,41 hod. do Plzně. Tramvají č.1 dojedeme na konečnou a zelená značka nás dovede na Krkavec. Sestoupíme do
Radčic a kolem ZOO dojdeme do Plzně. Délka vycházky 15 km.
17. března 2012
ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA
Odjedeme vlakem z Dobřan ve 12,29 hod. do Borov. Půjdeme kolem
Nezdického mlýna do Lužan, Příchovic a Přeštic na vlak. Délka vycházky 10 km.
20. března 2012
PO BŘEHU ŘEKY MŽE
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. do Svojšína /z Plzně v 8,35 hod./.
Dále se vydáme po červené, která nás dovede do Otročína k Otročínskému
hrádku a podél řeky Mže do Stříbra. Délka vycházky 17 km.

VODNÍ HAMR V DOBŘÍVĚ

/jar/ Jak fungoval vodní hamr, tedy
mechanizovaná vodní kovárna na vodní
pohon, můžete na vlastní oči vidět v malebné vesničce Dobřív na Rokycansku. Kromě
starobylých zemědělských usedlostí a barokního mostu se zde totiž dochoval vodní hamr
s funkčním, z velké části původním zařízením. O největší a nejzajímavější památku svého druhu v České republice pečuje Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Při prohlídce se
dozvíte spoustu zajímavostí o použitelných technologiích, prohlédnete si
strojní vybavení i nářadí a nástroje, které se tu používaly a vyráběly od
16. až do počátku 20. století, a obzvlášť zvídaví návštěvníci se dokonce
mohou přihlásit na kurz kovářského řemesla.
Hamr je otevřený od začátku dubna do
konce října od středy do neděle. Vstupné pro
dospělé 30 Kč, děti, studenti a senioři 15 Kč,
děti do 6 let a ZTP zdarma.
Hamernický den v Dobřívě – každý rok
třetí květnovou sobotu můžete do Dobříva
přijet na tradiční Hamernické dny. Čekají Vás ukázky kovářských prací na tomto unikátním zařízení, seznámení
s výrobky uměleckých kovářů, zbrojířů a platnéřů. Nechybí samozřejmě
doprovodný program. Více na www.muzeumrokycany.cz.

24. března 2012
PŘES TŘI ÚJEZDY
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7,28 hod. do Nýřan /z Plzně v 8,09/.
Půjdeme do Kamenného Újezda a vrátíme se silničkou kolem Nýřan
do Uherců, kde bude pouť, které se zúčastníme. Dále půjdeme polní
cestou kolem Zbuchu a výsypky do Červeného Újezda a lesem do Vodního Újezda. Cesta kolem řeky nás dovede do Dobřan. Délka vycházky
17 km.
27. března 2012

CHUDENICE – BOLFÁNEK – AMERICKÁ
ZAHRADA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod. do Švihova. Půjdeme po modré
značce přes Chlumskou do Chudenic. Zde si prohlédneme americkou
zahradu, Bolfánek a Chudenice. Vrátíme se zpět stejnou cestou do Švihova. Délka vycházky 21 km.
31. března 2012		
ZBIROŽSKÝMI LESY
Akci pořádá KČT, odbor J. Danzera Plzeň, na pěších trasách 10 – 20 km
Start v Kařízku v restauraci Pod Kaštanem od 7,30 do 10,00 hod.
Cíl v místě startu do 17,00 hod. Odjezd vlakem z Dobřan do Kařízku
v 7,28 hod. /z Plzně v 8,20 hod./.
1. dubna 2012
APRILIÁDA
Akci pořádá OV KČT PK na náměstí Republiky v Plzni na pěších
trasách 10 a 20 km. Zahájení v 10,00 hod., ukončení v 17,30 hod. Pro
ty, kteří nevyužijí pěších tras, organizují pořadatelé na náměstí soutěže
a zábavné pořady. Doporučujeme odjezd vlakem v 9,29 hod. Vycházka
bez vedoucího.
Využijte naší nabídky, přispějete tím svému zdraví. Před vycházkou
nahlédněte do vývěsní skříňky KČT u Komerční banky, není-li změna
programu.
Těší se na Vás vedoucí vycházek.
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INZERCE
Galanterie, prodej
a servis mobilů v Dobřanech
Najdete nás na adrese Lipová 198
nebo na telefonním čísle 737 602 040.
Přijďte se k nám podívat
a vybrat si z vln, přízí nebo z mobilů
a jejich příslušenství.
Těšíme se na Vás.
Domácí chlazení - Klimatizace - Chladící a mrazící boxy
Autoklimatizace - Výčepní zařízení

S E RV I S
CHLAZENÍ
Antonín DANIA
Spojovací 827		
Dobřany 334 41

GEODETICKÉ PRÁCE
Veškeré geodetické práce a smlouvy pro převody
nemovitostí za skvělé ceny a v krátkém termínu.
Geodetická kancelář
Ing. Jiří Novotný
Jagellonská 5
301 00 Plzeň
www.geonovotny.cz
tel. 604 385 722

mobil: 731 162 629
e-mail: chlazeni.dania@seznam.cz

VÝZNAMNÁ UDÁLOST!

PENZINÍ REFORMA BYLA SCHVÁLENA V CELÉM ROZSAHU
Stávajícímu penzijnímu připojištění zbývá poslední rok života,
pak tu bude nové spoření.
• Dochází ke změně výše státního příspěvku
• Ruší se možnost výplaty až 50% naspořených peněz po 15 letech
• Dochází k omezení možností výběrů peněz
• Zavádí se poplatky
• Ruší se garance
Pokud si budete chtít zachovat stávající podmínky spoření,
je nejvyšší čas na sjednání smlouvy!
Kontakt: Kliment Granec, Alšova 923, Dobřany, tel.: 737 553 190,
377 972 534, e-mail: k.granec@seznam.cz

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219
E-mail: listy@dobrany.cz
Typografie: Kalous & Skřivan
Předseda redakce: Bc. Martin Sobotka
Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková
Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 700 ks.
Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.
Registrováno: MK ČR E12353
facebook.com/DobranskeListy
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INZERCE
PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ

BŘEZEN 2012

ST

Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Středa: 9:00 – 12:00,
Čtvrtek: 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:45
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
Kontakty:

tel.: 777 944 563

www.opplzen.cz, e-mail: poradna@opplzen.cz

Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na
ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a místní
orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze
ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.

Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:






bydlení
rodina a mezilidské vztahy
občanskoprávní vztahy
majetkoprávní vztahy
pracovně-právní vztahy







systém sociálních dávek a pomoci
finanční problematika
ochrana spotřebitele
sociální a zdravotní pojištění
správní řízení (jednání s úřady)

7. 3.

PÁ

9. 3.

ÚT

13. 3.

9 - 12
14 - 17
9 - 12

ST

14. 3.

14 - 17

PO

19. 3.

14 - 17

PO

26. 3.

14 - 17

ČT

29. 3.

14 - 17

PÁ

30. 3.

9 - 12

Výrobu klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit
na telefonním čísle: 773 478 883.

NEZÁVISLÉ FINANČNÍ PORADENSTVÍ
Makléřka Denisa Hájková
Nabídka:
• Kontrola stávajícího portfolia – uzavřených smluv klienta
• Poradenství v případě finanční tísně
• Sjednání smluv penzijního připojištění se státním příspěvkem
• Objektivní a aktuální informace z celého finančního trhu
• Ušetření na poplatcích programů
• Větší výnosy (zhodnocení Vašich peněžních prostředků)
• Daňové výhody pro podnikatele
• Sleva na nutné pojistky (auto, byt, domácnost, odpovědnost)
• V rámci projektu OVB SPORTGROUP úrazové pojištění s 50% slevou
• Individuální přístup ke každému klientovi
Tel: 603 230 588		
denisa.hajkova@ovbmail.cz

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu!
Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou.
• Stáří slepiček: 18 - 20 týdnů
• Cena: 138 - 152 Kč/ks, starší 20 týdnů - 158 Kč/ks
• Prodej se uskuteční v Dobřanech dne 10. března 2012
v 16.10 hodin u budovy Policie ČR
• Případné bližší informace na tel.:
728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany

ŘÁDKOVÁ INZERCE

►	Vyměním obecní nájemní byt 3+1 s balkonem o celkové ploše
71 m2, slunný, v rekonstruovaném panelovém domě v Přešticích,
za nájemní nebo družstevní byt 2+1 nebo 1+1 v Dobřanech.
Tel. 777 217 410
►	Prodám byt v OV 4+1, 80 m2, v ulici Loudů 848, cena dohodou.
Tel.: 606 861 578
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INFORMAČNÍ PŘEHLED
Městský úřad Dobřany

čtvrtek
pátek

náměstí T.G.M. 1
kontakt (ústředna): 377 195 831
Úřední dny:
pondělí, středa		
Neúřední dny:
úterý, čtvrtek		
pátek		

MUDr. J. Kilian

čtvrtek
14.00 - 17.00
(v ordinaci MUDr. J. Šebestové)

Sběrný dvůr Dobřany

ul. Plzeňská
Provozní doba:
pondělí
středa, pátek, neděle 9.00 - 13.00

7.15 - 17.00

8.00 - 15.15
8.00 - 14.15

14.00 - 18.00
14.00 - 18.00

Triumfa s.r.o.

Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie
Kostel sv. Víta
náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí - pátek
9.00 - 12.15

Kožní ambulance

12.00 - 15.00
8.00 - 11.00

13.00 - 16.00

Nabízíme:
- faxové služby, kopírovací služby
- kroužková vazba, laminace
- internet pro veřejnost, pronájem jednacího sálu

Cestovní agentura

Správa bytového a nebytového fondu města Dobřany
Zákaznické centrum Dobřany

náměstí T.G.M. 282
kontakt: 377 972 582, 725 230 021
e-mail: dobrany@triumfa.cz
Provozní doba:
pondělí a středa
čtvrtek

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

12.30 - 17.00

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 10.00

13.00 - 18.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00

- prodej zájezdů smluvních CK

Praktický lékař pro děti a dorost

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

Stromořadí 956, Dobřany
kontakt: 377 972 274
nemoc. děti
pondělí, středa
7.30 - 11.00
úterý
13.00 - 15.00
čtvrtek
7.30 - 11.00
pátek
7.30 - 10.00
Návštěvní služba dle domluvy.

Sokolovská 1011
kontakt: 739 643 219
e-mail: kino@dobrany.cz, www.kacko.cz
Provozní doba kanceláře:
pondělí - čtvrtek 9.00 - 12.30
pátek
9.00 - 12.30

13.00 - 16.00
13.00 - 15.00

Městská knihovna

Stromořadí 439
kontakt: 377 972 942
e-mail:
knihovna@dobrany.cz (A. Sloupová) - dětské oddělení
umnerova@dobrany.cz - oddělení pro dospělé, region
satrova@dobrany.cz - oddělení pro dospělé
Výpůjční doba
Oddělení pro dospělé
pondělí
7.30 - 12.00
úterý
7.30 - 11.00
středa
7.30 - 12.00
pátek
7.30 - 11.00
Oddělení pro děti
pondělí
úterý, čtvrtek
středa
9.00 - 11.00
Internet pro veřejnost
pondělí, středa 8.00 - 17.00
úterý
8.00 - 11.00

MUDr. Alena Špidlenová

zdravé děti
11.00 - 14.30
15.00 - 18.00
11.00 - 14.00
10.00 - 13.00

Ordinace pro infekční nemoci i pro dospělé
úterý
12:00 - 13:00
čtvrtek
14:00 - 15:00
Telefonická domluva možná od pondělí do pátku.

MUDr. Jitka Šebestová

12.00 - 17.00
12.00 - 15.00
12.00 - 18.00

12.00 - 15.00

Dobřany
pondělí a středa
úterý
čtvrtek
pátek

12.00 - 14.00
7.30 - 18.00
7.30 - 14.00
7.30 - 10.30

Chlumčany
pondělí a středa
pátek

7.30 - 11.00
11.00 - 13.00

středa

6.30 - 7.30
14.00 - 18.00

náběry
ordinace

Praktický zubní lékař

MUDr. Jana Formánková

kontakt: 377 972 535
pondělí		
7.30 - 17.00
úterý		
7.30 - 14.30
středa		
7.30 - 12.30
čtvrtek		
7.30 - 16.30
pátek		
7.00 - 12.00

kontakt: 377 972 535
pondělí a úterý		
7.30 - 16.30
středa - pátek		
6.30 - 13.00

Ordinace praktického lékaře
MUDr. Ludmila Horová

kontakt: 377 972 544
pondělí
7.00 - 12.00
úterý
středa - pátek

náměstí T.G.M. 282, Dobřany
kontakt: Dobřany - 377 972 754, 732 114 040
Chlumčany - 377 973 124
13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
13.00 - 18.00

MUDr. Jana Prošková

MUDr. Leona Hrbáčková

Česká pošta

Otevírací doba:
pondělí, středa
úterý
čtvrtek, pátek
sobota

Diabetologická poradna

Zákonná pauza a návštěvní služba každý den kromě pátku v době od 11.00 do 12.00 hodin.

14.00 - 18.00
(pro pracující)

7.00 - 13.00
7.00 - 12.00

Ordinace praktického lékaře, homeopatie
MUDr. Radana Salvétová

kontakt: 377 972 551
pondělí, středa
7.30 - 12.15
úterý
7.30 - 12.00
čtvrtek, pátek
7.30 - 12.00

13.00 - 16.00

ORL ordinace (zdravotní středisko)
kontakt: 774 493 428
pondělí
15.00 - 18.00

Veterinární ordinace

MVDr. Drahomíra Jeroušková
kontakt: 602 474 583
pondělí, pátek
čtvrtek

9.00 - 11.00
16.00 - 18.00

Veterinární ordinace

MVDr. Tereza Sýkorová

Přeštická 896, Dobřany
kontakt: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
www.veterina-dobrany.cz
pondělí - čtvrtek
pátek

9.00 - 12.00
9.00 - 12.00

16.00 - 18.00

V pátek od 16.00 do 18.00 je operační den.
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KINO - DIVADLO - KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
Lurdy
Christine je téměř celý život připoutána na invalidní
vozík. Protože se cítí být sama, vydá se na výlet do Lurd,
ikonického města poutníků v Pyrenejském pohoří. Jednoho rána se probudí zdánlivě vyléčená.
Vstupné: 90 Kč

rezidence Eel Marsh House. Kipps, který o samotě
pracuje v tomto starém sídle, začíná odhalovat místní krutá a znepokojivá tajemství a jeho obavy se dále
stupňují poté, co zjistí, že místní děti za záhadných
okolností umírají. Když pomstychtivá žena v černém
začne ohrožovat i jeho nejbližší, je Kipps nucen hledat
způsob, jakým vražedný kruh přerušit..
               
Vstupné: 120 Kč / 100 Kč

8. 3. 2012 v 1800 hodin

Modrý tygr

17. 3. 2012 v 1700 hodin
18. 3. 2012 a 1. 4. 2012 v 1500 hodin

11. 3.  2012 v 1500 hodin

(USA, animovaný, 94 min, přístupný, dabing)

(ČR, komedie, 108 min, přístupný od 12 let)

(ČR, rodinný, 90 min, přístupný)

Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami
Eriky (Ivana Chýlková), která sice nedostane největší kytici, jakou si dovede představit, zato ale pěkné
přáníčko od své bývalé švagrové (Zuzana Bydžovská), trapný vzkaz v rozhlasovém pořadu od bývalého
manžela (Bob Klepl), krém na vrásky od homosexuálního kamaráda Richarda (Ondřej Sokol) a dárkový
striptýz od své nevyzpytatelné matky (Zuzana Kronerová). Takhle vypadá úspěšný život Eriky Oskarové.
Přitom Erika má skoro všechno – vlastní pořad, vyhlášený kadeřnický salón, velký byt s terasou a svobodu,
ale s každým přibývajícím rokem víc a víc touží po tom
jediném, co nemá – a to je dítě. Erika tedy nastolí plán
“Dítě” a pustí se do něj se stejnou vervou, se kterou
budovala jak svůj podnik, tak své vlastní já. Jenže
některé věci se nalinkovat nedají, například mladičký
barman Adam (Vojta Kotek).
DÁMSKÁ JÍZDA
Vstupné: 80 Kč

Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr?
Dobrodružný, magický a humorný rodinný film vtáhne
děti i jejich rodiče do světa fantazie.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Co uděláte, když chce vaše životní láska opravdický
strom a na světě už žádné opravdické stromy nejsou?
Odpověď najdete v animované 3D komedii, která vzešla
z tvůrčí dílny zodpovědné za filmový hit Já, padouch.
Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

Signál

Bohémský život

11. 3. 2012 v 1800 hodin

21. 3. 2012 ve 2000 hodin

(ČR, komedie, 115 min, přístupný)

(Francie/..., drama, 100 min, přístupný od 15 let, titulky)

7. 3. 2012 v 2000 hodin
(Francie/..., drama, 96 min, do 12 let nevhodné, titulky)

Perfect Days - I ženy mají své dny

Čtyři slunce
9. 3. 2012 ve 2000 a 10. 3. 2012 v 1700 hodin
(ČR, komediální drama, 105 min, do 12 let nevhodný)

Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh
rodiny a jejích přátel z menšího města vypráví o touze proměnit svůj život k lepšímu, ale také o tom, jak
často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů.
Téměř čtyřicetiletý, ale pubertou doposud zmítaný
otec od rodiny Jára (Jaroslav Plesl) se stále nepoučil
z vlastních chyb a jeho úlety s sebou přinášejí komické momenty. S partnerkou Janou (Anna Geislerová)
vychovávají dvě děti. Starší z nich je dospívající syn
z Járova prvního manželství Véna (Marek Šácha),
který v příběhu sehraje klíčovou roli po boku staršího
kamaráda, punkáče Jerryho (Jiří Mádl). Jana prožívá
krizi v manželství, ta vyvrcholí v momentě, kdy Járu
vyhodí z práce a ona si najde milence (Igor Chmela).
Lavinu nečekaných událostí z povzdálí sleduje a možná nakonec ovlivní místní guru Karel, jehož ztvárnil
v nezvyklé herecké poloze Karel Roden.
Vstupné: 130 Kč / 110 Kč

Nový film s Vojtou Dykem a Kryštofem Hádkem.
Signál vtipně a překvapivě rozehrává oblíbenou komediální zápletku o malém chytrém podrazu, který sází
na lidskou chamtivost a touhu přechytračit sousedy.
Vstupné: 120 Kč / 100 Kč

TIP MĚSÍCE

Probudím se včera

Lorax 3D

Vstupné: 80 Kč

DIVADLO PRO DĚTI
Šípková Růženka

24. 3. 2012 v 1500 hodin

Vstupné: 60 Kč

Železná lady

(ČR, komedie, 120 min, přístupný)

24. 3. 2012 v 1700 hodin

V měsíci březnu bych Vás rád pozval do kina
na novou českou komedii ze studentského
prostředí z produkce společnosti Bio-Illusion,
která je v posledních letech spojena s úspěšnou
pohádkovou komedií Peklo s princeznou nebo
s připravovaným animovaným Čtyřlístkem. O čem
že je tento film? Sympatický čtyřicátník Petr Kovář
dostane úžasnou šanci vrátit se na chvíli do svých
studentských let, do června 1989, aby konečně
vyznal lásku své bývalé spolužačce Elišce. Je mu
opět osmnáct, ale zůstalo mu vědomí i paměť
„čtyřicátníka“. Snaží se získat Eliščiny sympatie, ale
musí opět zvládat i studentské povinnosti, s čímž
nepočítal. Zapomněl také, jak odlišné bylo školství
před sametovou revolucí a co to znamená být opět
v kůži studenta za časů, kdy se pánům profesorům
říkalo „soudruhu“. Komické situace i vážnější
konflikty řeší s vtipem, nadhledem i drzostí mládí...
Přijďte do dobřanského Káčka ve dnech 17. a 24. 3.
ve 20:00 hodin nebo 18. 3. v 18:00 hodin, kdy tento
Michal Šašek
film právě zde bude promítán.
Vstupné: 120 Kč / 100 Kč

(VB, drama/životopisný, 105 min, přístup. od 12 let, tit.)

Žena v černém

Perfect Sense

10. 3. 2012 ve 2000 hodin

14. 3. 2012 ve 2000 hodin

(VB/Kanada, thriller, přístupný od 15 let, titulky)

(Dánsko/Německo/..., drama/romantický, 92 min, do
12 let nevhodný, titulky)

Snímek na motivy klasického duchařského příběhu vypráví příběh Arthura Kippse (Daniel Radcliffe),
právníka, který je nucen opustit svého malého syna
a odcestovat do odlehlé vesnice, aby zde vyřídil právní
záležitosti související s nedávno zesnulým majitelem

způsobuje, že postižení lidé ztrácí nejprve čich, poté
chuť a nakonec i sluch. Film zároveň podává subtilní,
avšak velmi důležité sociální poselství prostřednictvím
vnitřního hlasu kombinovaného s dokumentárními
záběry z různých částí světa.
Vstupné: 90 Kč

Film má dvě navzájem provázané dějové linie: první je
milostný příběh mezi mladým šéfkuchařem a dívkou ze
sousedství, která je epidemioložka; druhou je propuknutí záhadné nákazy v různých částech světa, která

Dobřanské listy odeslány do tisku 2. 3. 2012

Ghost Rider 2 3D

Vstupné: 120 Kč / 100 Kč

25. 3. 2012 v 1800 hodin
(USA, akční thriller, 95 min, přístupný od 12 let, titulky)

Vstupné: 150 Kč

Musíme si promluvit o Kevinovi
28. 3. 2012 ve 2000 hodin
(VB/USA, drama/thriller, 112 min, přístup. od 12 let, tit.)

Vstupné: 80 Kč

Hněv Titánů 3D
30. 3. 2012 v 1700 a 1. 4. 2012 v 1800 hodin
(USA, akční drama, do 12 let nevhodný)

Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka
30. a 31. 3. 2012 ve 2000 hodin
8. 4. 2012 v 1800 hodin
(ČR, komedie, 104 min, přístupný od 12 let)

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč
Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany (pondělí - pátek
9:00 - 12:15 a 13:00 - 16:00) nebo v Káčku vždy 1 hodinu
před začátkem promítání. Rezervace:
> online rezervační systém na www.kacko.cz
> telefonicky:739 643 219 (po-pá 9:00 - 16:00) nebo
377 972 725 (po-pá 9:00 - 12:15 a 13:00 - 16:00)
Cena obsahuje příplatek 1,- Kč dle zákona ČNR č. 241 ze
dne 14. 4. 1992 o státním fondu ČR pro podporu a rozvoj
české kinematografie.

